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ارائه نظریه سرمایهگذاری خارجی صادراتگرا با رویکرد بومی (اسالمی-ایرانی) بر
اساس گفتمان والیتفقیه ،قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران
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تاريخ پذيرش1396/09/28 :

چکیده
نظريهپردازی و تولید گفتمان علمی متناسب با شرايط بومی کشور خصوصاً در حوزههای علوم
انسانی از اهمیت ويژهای برخوردار است .هدف از تدوين مقاله حاضر تبیین و ارائه نظريه
سرمايهگذاری خارجی صادراتگرا با رويکرد بومی (اسالمی-ايرانی) بر اساس گفتمان واليتفقیه،
قانون اساسی و تجارب نظام ج.ا.ا .است .فرآيند فرمولبندی دادهها و استخراج نتايج با تکیه بر
روش نظريهپردازی دادهبنیاد در قالب کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزينشی انجام
شده است .دادههای اين تحقیق شامل گفتمان واليتفقیه در سرمايهگذاری خارجی ،قانون اساسی،
سیاستهای کلی و سند چشمانداز  1۴0۴است .بهمنظور پیادهسازی مراحل نظريه دادهبنیاد مشتمل
بر کدگذاریها ،استخراج مفاهیم ،تولید قطعات کد و مقولهبندی از نرمافزار مکس کیودا استفاده
شده است .نکتهای که بهعنوان يافته تحقیق مورد تاکید قرار می گیرد ،لزوم تلفیق دو جريان
سرمايهگذاری خارجی و مشارکت بخش غیردولتی در راستای اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴
قانون اساسی است که بايد بهمنظور تقويت تولید صادراتگرا انجام پذيرد در اين صورت بخش
غیردولتی بهعنوان شريک بومی و مسئول جذب فناوری از طرف خارجی ،نقش خطیری بر عهده
خواهد داشت.
کلیدواژهها :سرمايهگذاری خارجی ،توسعه بخش خصوصی ،توسعه صادرات غیرنفتی.

 1عضو هیئتعلمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ،دانش آموخته دکتری مديريت راهبردی آيندهپژوهی
دانشگاه عالی دفاع ملی و نويسنده مسئول (رايانامه)hakami@itrc.ac.ir :
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مقدمه
بر اساس سند چشمانداز بیستساله ،کشور جمهوری اسالمی ايران در سال پايانی سند ()1۴0۴
بايد از لحاظ اقتصادی به قدرت اول منطقه تبديل شود .در راستای تحقق اهداف اين سند و
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نظیر دستیابی به متوسط نرخ رشد  8درصدی 1به منابع ارزی
قابلتوجهی نیاز است .هرچند بخشی از سرمايه موردنیاز از طريق صندوق توسعه ملی قابل تأمین
است ،ولی برخی مطالعات صورت گرفته (علیشیری )1392 ،نشان میدهد که برای دستیابی به نرخ
رشد اقتصادی مطلوب ناگزيريم بخشی از اين سرمايه را ،از منابع خارجی تأمین کنیم .در اين راستا
بهکارگیری سرمايهگذاری خارجی بر اساس مدلهای بومی شده برگرفته از اصول و ارزشهای
نظام میتواند باعث ورود فناوریهای نوين به عرصه تولید ،افزايش کمّی و کیفی محصوالت،
حضور در مبادالت بینالمللی و ارتباط با بازارها و نهايتاً افزايش صادرات غیرنفتی گردد.
موضوع ديگری که در اينجا قابل توجه است پرهیز از آثار سوء و مخرب احتمالی
سرمايهگذاری خارجی است .گرفتن امکان رقابت از سرمايهگذاران داخلی ،خطر ايجاد وابستگی و
تحمیل اراده سرمايهگذاران خارجی ،ورود برخی از انواع سرمايههای فرّار و نیز ايجاد صنايع مونتاژ
و بدون انتقال دانش فنی نمونههايی از تهديدات بالقوه سرمايهگذاری خارجی برای هر کشوری
است که ضرورت تولید گفتمان نظام در اين حوزه را آشکار میسازد .لذا هدف اصلی اين مقاله
تبیین و ارائه نظريه سرمايهگذاری خارجی صادراتگرا با رويکرد بومی (اسالمی-ايرانی) بر اساس
گفتمان واليتفقیه ،قانون اساسی و تجارب نظام ج.ا.ا .است.
مبانی نظری و پیشینهشناشی تحقیق
سرمایهگذاری خارجی

بر اساس تعريفی که در قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاری خارجی ارائه شده سرمايه
خارجی عبارت است از انواع سرمايه با منشأ خارجی اعم از وجوه نقد ،ماشینآالت ،مواد اولیه و
دارايیهای معنوی نظیر حق اختراع و دانش فنی که توسط اشخاص حقیقی يا حقوقی غیرايرانی يا
ايرانی به کشور وارد میشود .سرمايهگذاری خارجی معموالً به چهار شکل کلی سرمايهگذاری
مستقیم ،سرمايهگذاری سهامدارانه ،سرمايهگذاری غیرسهمی و سرمايهگذاری سهمی در قالب
34

 1بند  1سیاستهای برنامه ششم توسعه :رشد اقتصادی شتابان و پايدار و اشتغالزا بهگونهای که با بسیج همه امکانات
و ظرفیتهای کشور ،متوسط رشد  8درصد در طول برنامه محقق شود.

مستقیم خارجی نوعی از سرمايهگذاری برونمرزی است که بهوسیله يک شخص حقیقی يا حقوقی
مقیم در کشور با هدف دستیابی به «سود بلندمدت» در يک بنگاه اقتصادی صورت میپذيرد .در
تعريفی که تقريباً به شکل بینالمللی پذيرفته شده است سرمايهگذاری مستقیم خارجی نوعی ارتباط
بلندمدت را بین سرمايهگذار و کشور پذيرنده سرمايه ايجاد میکند (چادوری .)201۴ ،1از نظر
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اين ارتباط بلندمدت بايد توأم با مشارکت سرمايهگذار در
مديريت بنگاه بوده و حداقل ده درصد از سهام اين بنگاه را نیز در اختیار داشته باشد (سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی .)2013 ،2صاحبنظران معتقدند در میان روشهای مختلف تأمین مالی
خارجی ،روش سرمايهگذاری مستقیم خارجی به دلیل وجود آثار مثبت فراوان نظیر دسترسی به

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

ترتیبات قراردادی ،صورت میگیرد (قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاری .)1381 ،سرمايهگذاری

بازارهای صادراتی جديد ،ارتقای سطح رقابتپذيری ،انتقال دانش فنی و مديريتی به بنگاه میزبان و
ايجاد امنیت اقتصادی يکی از کارآمدترين روشها است (علیشیری .)1392 ،عالوهبر آثار مثبت ذکر
شده ،مضرات بالقوهای نیز در سرمايهگذاری خارجی وجود دارد که برخی از آنها عبارتاند از:
احتمال ايجاد مداخله توسط دولتهای خارجی ،تأثیر نامطلوب بر فرهنگ کشور میزبان ،خطر
افزايش خروج سرمايه و اختالل در شیوههای کسبوکار بومی (چینکوتا.)60 :2015 ،3
سرمایهگذاری صادراتمحور

يکی از بارزترين مشخصههای اقتصاد ايران وابستگی شديد به درآمدهای نفتی است و هرگونه
نوسان در قیمت نفت موجب پديد آمدن مشکالتی ازجمله کاهش درآمدهای صادراتی خواهد شد.
لذا برای غلبه بر اين ضعف ،رشد صادرات غیرنفتی و افزايش سهم کشور در تجارت جهانی و
بازارهای بینالمللی يکی از راهکارهای مهم اقتصادی تلقی میشود (ياوری .)1390 ،رهايی از
اقتصاد تکمحصولی و ايجاد تنوع در اقالم صادرات و بهطور اخص توسعه صادرات فرآوردههای
صنعتی از ضرورتهای عام کشورهای جهان سوم و از ضرورتهای خاص جمهوری اسالمی
ايران میباشد .با ايجاد تنوع در درآمدهای ارزی و افزايش مستمر سهم صادرات غیرنفتی از درآمد
مذکور ،نهتنها موضع کشور در توسعه صادرات غیرنفتی تقويت میگردد بلکه به سبب اينکه در آن
حالت فروش نفت تنها مجرای درآمدی کشور نیست ،در صادرات و فروش نفت نیز موضع
1
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مستحکمتری میيابد ،ضمن اينکه توسعه صادرات ،بیترديد دارای اهمیتی راهبردی برای اقتصاد
کشور میباشد (ياراحمدی .)139۴ ،بررسیهای علمی ثابت کرده است که رشد اقتصادی کشورها
به داليلی چند با صادرات آنها ارتباط دارد .بر اساس مطالعات صورتگرفته در آمريکا هر يک
میلیارد دالر افزايش صادرات موجب افزايش دو میلیارد دالر درآمد ۴00 ،میلیون دالر درآمد مالیاتی
و حدود  50تا  70هزار شغل جديد میشود .صادرات از طريق تأثیر مطلوب بر کارايی و تخصیص
منابع ،تغییرات فناورانه ،ايجاد اشتغال و بهرهوری کل عوامل در تسريع رشد و توسعه اقتصادی
بسیار مؤثر است .جذب سرمايههای خارجی بهمنظور رفع کاستیها و کمبودهای منابع مالی در
سطوح ملی است ،اما اين برداشت تمام اهداف مستقر در جذب آن نیست .ورود فناوریهای
جديد ،رشد و گسترش فرهنگ بهرهوری سرمايه ،افزايش ظرفیت اشتغال و دسترسی به بازارهای
بینالمللی ازجمله اهداف ديگر در جذب آن است .صادرات هم بهصورت مستقیم و هم بهصورت
غیرمستقیم بر رشد اقتصادی مؤثر است که ازجمله آثار مستقیم آن ارزآوری برای واردات کاالهای
سرمايهای مورد نیاز برای رشد اقتصادی کشور و تشويق سرمايهگذاری در بخشهايی است که
اقتصاد کشور در آن از مزيت نسبی برخوردار است ،اما آثار غیرمستقیم آن را میتوان در جذب
سرمايههای خارجی به سوی صنايع مرتبط با صادرات کلیدی کشورها عنوان نمود (آلعمران،
 .)1393در حقیقت میتوان گفت بین افزايش صادرات و سرمايهگذاری خارجی يک رابطه دوسويه
علّی وجود دارد که افزايش هرکدام میتواند در افزايش ديگری مؤثر باشد.
با توسعه صادرات ،درآمد ملی نیز افزايش میيابد و در اين زمینه نیاز به سرمايهگذاری بیشتر
برای توسعه صادرات به وجود میآيد .در مجموع به ازای يک واحد سرمايهگذاری خارجی دو
واحد صادرات بیشتر میشود (نعمتزاده .)1395 ،افزايش صادرات غیرنفتی بهعنوان يک راهبرد
استراتژيک با هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه تمام ارکان نظام بوده است .در بند
 10سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در راستای حمايت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها به
چندين راهکار ازجمله «تشويق سرمايهگذاری خارجی برای صادرات» اشاره شده است که
نشاندهندۀ نقش سرمايهگذاری خارجی در تولید محصول صادراتگرا و باز شدن درِ بازارهای
صادراتی بر روی تولیدات داخلی میباشد.
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در زمینه سرمايهگذاری خارجی با رويکرد توسعه صادرات ،پژوهش های گوناگونی در داخل
و خارج از کشور صورت پذيرفته است.
آذربايجانی و همکاران ( )1387روابط بین صادرات ،سرمايهگذاری مستقیم خارجی و رشد
اقتصادی را برای کشور ايران طی سالهای  1369 - 1382و با استفاده از مکانیسم تصحیح-
خطای روش يوهانسن -جوسیلیوس به اين نتیجه رسیدند که بین صادرات و سرمايهگذاری
مستقیم خارجی يک رابطه بلند مدت مثبت وجود دارد.
نتیجه تحقیق مهدوی و همکاران ( )1388در بررسی نقش سرمايهگذاری مستقیم خارجی بر
صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزيعی ( )ARDLو دادههای
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پیشینه تحقیق

سالیانه برای دوره زمانی  13۴2 -138۴نشان میدهد که سرمايهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات
غیرنفتی در بلندمدت و کوتاهمدت تاثیر مثبت دارد .همچنین در خصوص تاخیر اين تاثیر بر اساس
مدل  ECMنیز دريافتهاند که با تغییر متغیرهای توضیحی مدل سرمايهگذاری مستقیم خارجی ،کمتر
از  3سال طول میکشد تا صادرات غیرنفتی ،به سطح تعادلی خويش باز گردد.
جمشیدی و همکاران ( )139۴با بررسی تأثیر سرمايهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات
کاالهای فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس رويکرد اقتصادسنجی داده های تابلويی (مبتنیبر
مدل کلیپا) برای ده کشور درحال توسعه طی دوره زمانی  2000-2011دريافته اند که تأثیر جريان
خالص ورودی سرمايهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات کاالهای مذکور مثبت و معنادار بوده
است.
در تحقیقی ديگر ،پیرايی و همکاران ( )139۴علیت و تأثیر سرمايهگذاری مستقیم خارجی بر
صادرات غیرنفتی ايران را با استفاده از آمار سالیانه ،طی دورۀ زمانی 1387ـ ،1353با روش
خودتوضیحبرداری ( ،)VARو علیت تودا -ياماموتو ،مورد بررسی قرار داده اند .نتايج بهدستآمده
نشاندهندۀ تأثیر مثبت و معنیدار سرمايهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی است.
در تحقیقی که نتايج آن در سال  1396توسط اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی تهران
منتشر شده ،نقش سرمايهگذاری مستقیم خارجی در توسعه صادرات مورد مطالعه قرار گرفته است.
بر اين اساس ،مشارکت با بنگاههای خارجی که کانالهای توزيع در اختیار دارند و از ترتیبات
تجاری در جهان برخوردارند ،اين امکان را برای بنگاههای داخلی فراهم میسازد تا دسترسی به
بازارهای گستردهتر برای آنها تسهیل شود .سرمايهگذاری از نوع  FDIضمن ارتقاء سطح
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تکنولوژی صنايع ،میتواند موتور محرکی برای تغییر تولید بنگاههای داخلی و اتصال بهتر آنها به
زنجیرههای ارزش جهانی شده و امکان کسب رقابتپذيری صادراتی را نیز توسعه دهد .همچنین
 FDIمیتواند موجب ارتقاء بهرهوری در حوزههای صادراتگرا شود و به نوبه خود باعث بهبود
عملکرد صادراتی گردد .افزايش صادرات نهتنها افزايش بهرهوری را در پی دارد بلکه خود موجب
جذب بیشتر سرمايهگذاری خارجی میشود .در گزارش اتاق بازرگانی تنها راهکار رشد معنادار و
جهشی صادرات کشور ايران ،جذب سرمايهگذاری خارجی شناخته شده و عوامل ذيل نیز بهعنوان
برخی از عوامل رشد صادرات ذکر شده است:
 تقويت سرمايه داخلی مورد نیاز برای صادرات؛ کمک به انتقال تکنولوژی و محصوالت جديد برای صادرات؛ تسهیل دسترسی به بازارهای جديد و بزرگ خارجی.عالوهبر پژوهش های انجام شده در کشور ،پژوهشهايی نیز در خارج از کشور برای بررسی
رابطه علیت بین سرمايهگذاری خارجی و رشد صادرات انجام پذيرفته است .ترزا 1و همکاران
( ،)2002بات ،)2013( 2شاوا 3و همکاران ( )2013و سلطان )2013( ۴طی پژوهشهايی نشان
دادهاند که يک رابطه علّی يک طرفه بین سرمايهگذاری مستقیم خارجی و صادرات وجود دارد به
اين معنی که افزايش سرمايهگذاری مستقیم خارجی موجب توسعه صادرات میشود .پژوهشهای
ديگری نیز بر وجود رابطه علّی دوسويه بین سرمايهگذاری مستقیم خارجی و صادرات داللت
دارند؛ از جمله گوسوامی و همکاران ( )2011و لیو 5و همکاران ( .)2002برخی از پژوهشها نظیر
شارما ( )2003و آلیس و همکاران ( ،)2003وجود ارتباط معنادار بین سرمايهگذاری مستقیم
خارجی و صادرات را منتفی دانستهاند.
در مجموع تحقیقات مختلفی در حوزههای مرتبط با مطالعه سرمايهگذاری خارجی و بررسی
تاثیر و تاثر آن بر صادرات ،در داخل و خارج از کشور انجام شده است که هرکدام نتايج مفیدی را
ارائه مینمايند ولی میتوان گفت تقريباً هیچ تحقیقی در حوزه سرمايهگذاری خارجی صادراتگرا
با نگاه بومی مطرح در اين تحقیق و ارائه نظريه علمی ،با استناد بر گفتمان واليت فقیه ،قانون

1

Teresa,
Bhatt
3 Shawa
4 Sultan
5 Liu
2
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است.
مدل مفهومی تحقیق

در اين تحقیق بر اساس هدف اصلی که طراحی و تبیین نظريه سرمايهگذاری خارجی
صادراتگرا با رويکرد بومی است بر اساس روش نظريهپردازی دادهبنیاد ،گروهی از دادههای
ورودی بهعنوان اصول و مبانی مورد رجوع در تولید نظريه مورد پردازش قرار گرفتهاند .اين دادهها
در چهار گروه کلی به شرح ذيل قرار دارند :دادههای مرتبط با گفتمان واليتفقیه شامل اسناد و
مدارک منتشرشده و قابلدسترسی از فرمايشات حضرت امام خمینی

(رحمتاهللعلیه)

و حضرت امام

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

اساسی ،سندچشم انداز و سیاستهای کلی نظام که نیاز مقطع فعلی کشور میباشد انجام نگرديده

خامنهای (مدظلهالعالی) تا زمان انجام تحلیلهای اين تحقیق؛ دادههای مرتبط با قانون اساسی شامل متن
قانون و تفاسیر شورای نگهبان؛ دادههای مرتبط با سیاستهای کلی ابالغی و سند چشمانداز 1۴0۴
نظام و دادههای مرتبط با تجارب نظام در امر سرمايهگذاری صادراتگرا .بر اساس ادبیات تحقیق
يکی از مطلوبیتهای سرمايهگذاری خارجی افزايش اثربخشی و بیشینه کردن منافع حاصله و
هدايت اين سرمايهها به حوزههايی است که به صادرات و افزايش تراز تجاری بیشتری منجر
میشود .همچنین بر اساس رويکرد آزادسازی و خصوصیسازی تالش بر اين است که بخش
غیردولتی مسئولیت و سهم مناسبی را در فرايند سرمايهگذاری خارجی داشته باشد .چنانچه در
شکل يک مالحظه میشود چارچوب مفهومی اين تحقیق بهمنظور طراحی و تدوين نظريه
سرمايهگذاری خارجی صادرات محور با رويکرد بومی شامل فرايند نظريهپردازی دادهبنیاد در
زمینهای شامل سه رويکرد اساسی سرمايهگذاری خارجی ،توسعه بخش خصوصی و افزايش
صادرات غیرنفتی میباشد که بر پايه چهار گروه از دادههای متمايز انجام پذيرفته است.
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گفتمان والیتفقیه در سرمایهگذاری خارجی

قانون اساسی

سرمایهگذاری خارجی

توسعه بخش خصوصی

سیست های کلی ابالغی و سند چشمانداز 1404

افزایش صادرات غیرنفتی

تجارب کشور و سایر کشورها در سرمایهگذاری خارجی

شکل  .1چارچوب مفهومی ارائه نظریه سرمایهگذاری خارجی صادرات محور با رویکرد توسعه بخش خصوصی

روششناسی تحقیق
رويکرد غالب اين تحقیق کیفی است و از روش دادهبنیاد برای طرح و تدوين نظريه بهرهگیری
شده است .در امر کدگذاری ،مقولهبندی ،کشف روابط و تحلیلهای کیفی از نرمافزار مکس کیودا
بهعنوان دستیار محقق استفاده شد که با توجه با تعداد بسیار زياد کدها و مفاهیم ،اين نرمافزار با
پشتیبانی کامل از زبان فارسی و دارا بودن ابزارهای متنوع باعث افزايش دقت يافتهها و تسريع در
فرايند تحقیق گرديد .در بخش تبیین و مستندسازی تجارب نیز از روش پیمايشی و خبرگی
بهرهگیری شد .دادههای مورد استناد در اين تحقیق شامل شش گروه به شرح ذيل هستند که آمار
توصیفی قطعات کد مربوط به هرکدام از آنها در جدول  1نمايش داده شده است.
 گفتمان واليتفقیه شامل  32فراز از تدابیر حضرت امام خمینی (رحمتاهلل علیه)؛ گفتمان واليتفقیه ،شامل  99فراز از تدابیر حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)؛ متن قانون اساسی ،تفاسیر مربوطه و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی شامل  21فراز؛ متن سند چشمانداز و ملحقات آن شامل  1۴فراز  -5متن سیاستهای کلی نظام شامل 16۴فراز؛
 مجموعه مستندات مربوط به تجارب نظام در سرمايهگذاری خارجی  93فراز40

تعداد قطعه کدها

عنوان
قطعه کدهای استخراجشده از بیانات و تدابیر حضرت امام خمینی

۴8

قطعه کدهای استخراجشده از بیانات و تدابیر حضرت امام خامنهای

173

متن قانون اساسی ،تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی

30

متن سند چشمانداز و ملحقات آن

20

متن سیاست های کلی نظام ابالغی از سوی مقام معظم رهبری

232

متن قوانین و مقررات مرتبط  /مستندات سازمان متولی

106

در بخش تبیین تجربیات نظام در حوزه سرمايهگذاری خارجی تعدادی مصاحبه عمیق هدفمند

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

جدول  .1آمار توصیفی قطعه کدهای اسناد مورد بررسی

تا حد اشباع نظری با مديران فعلی و پیشین بخش سرمايهگذاری خارجی و صاحبنظران اين
حوزه در بخش دولتی و غیردولتی انجام گرديد که مشخصات جامعه آماری آن در جداول  2و
جزئیات آماری مصاحبه شدگان در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .2جامعه آماری صاحبنظران ،خبرگان و مدیران فعلی و پیشین بخش سرمایهگذاری خارجی کشور
اندازه

ردیف

جامعه آماری

1

معاون وزير/رئیسکل/قائممقام سازمان سرمايهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ايران

۴

2

مديرکل يا معاون سرمايهگذاری خارجی سازمان سرمايهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ايران

8

3

مديران اجرايی کالن نظام با مدرک تحصیلی و مطلع از عملکرد دقیق سرمايهگذاری خارجی

10

۴

اساتید دانشگاه مرتبط با حوزه سرمايهگذاری خارجی و مطلع از عملکرد دقیق نظام در اين حوزه

5

جامعه

جدول  .3دادههای توصیفی خبرگان مورد مصاحبه
رديف

مدرک
تحصیلی

باالترین مسئولیت
مديرکل اسبق سازمان و عضو هیئت

سابقه

سابقه

مدیریت

تحقیقات

10-20

10-20

علوم انسانی

5

5-10

راهبردی

باالی 20

مديريت
مديريت
ساير

1

دکتری

2

دکتری

معاون وزير و استاد دانشگاه

3

دکتری

معاون وزير و استاد دانشگاه

باالی20

۴

ارشد

مديرکل اسبق سازمان

10-20

5-10

5

دکتری

قائممقام سازمان سرمايهگذاری

5

5-10

مديره ايفیک

رشته تحصیلی
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رديف

مدرک
تحصیلی

باالترین مسئولیت

سابقه

سابقه

مدیریت

تحقیقات

رشته تحصیلی

خارجی و استاد دانشگاه
6

ارشد

معاون دفتر و مديرکل

5-10

5

مهندسی

7

دکتری

اقتصاددان و استاد دانشگاه

5

5

اقتصاد

چارچوب پیاده سازی روش نظریه پردازی دادهبنیاد

نظريه دادهبنیاد يکی از روشهای تحقیق است که برای مطالعه درباره پديدههائی بهکار میرود
که يا بهخوبی شناخته شده نیستند و يا الزم است ديد تازهای به پديدهای آشنا کسب گردد.
اشتراوس و کوربین ،نويسندگان رويهها و فنون تئوری مفهومسازی بنیادی ،اين تئوری را اينگونه
تعريف میکنند« :تئوری مفهومسازی بنیادی نوعی راهبرد کیفی است که برای تدوين تئوری در
مورد يک پديده بهصورت استقرائی ،مجموعهای سیستماتیک از رويهها را بکار میبرد» (دانائیفرد
و همکاران .)1391 ،کدگذاری ،روند اصلی تجزيهوتحلیل دادهها و ساختن و پرداختن نظريه از
دادههاست که در قالب سه نوع کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام میشود (اشتراوس و
همکاران .)1385 ،بر اين اساس ،ابتدا دادههای ورودی شامل گفتمان واليتفقیه ،قانون اساسی و
ديگر اسناد مورد کدگذاری باز قرار گرفتد .نتیجه اين بخش از عملیات ،تولید مفاهیم کدگذاری
شده و شکلگیری جداول متن -مفهوم است .در مرحله دوم عملیات کدگذاری محوری انجام
گرديد .در کدگذاری محوری که مفاهیم يک مرحله انتزاعی میشوند با تلفیق مفاهیم مرتبط
مقولهها شکل میگیرند .با انجام کدگذاری محوری در بین مقوالت معرفی شده ،برخی از مقوالت
که دارای اهمیت و محوريت بیشتری هستند در مرحله کدگذاری گزينشی بهعنوان مقوالت مرکزی
انتخاب شده و ديگر مقوالت در امتداد آنها سازماندهی میشوند .در شکل  2الگوريتم پیادهسازی
چارچوب نظريهپردازی دادهبنیاد بر اساس روش اشتراوس و کوربین ارائه شده است.
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گفتمان والیتفقیه
قانون اساسی

تجارب

کدگذاری باز گزارهها و مفاهیم

کدگذاری محوری و کشف مقولهها

کدگذاری گزینشی و تبیین مضامین و قضایا

نظریه سرمایهگذاری خارجی

شکل  .2آلگوریتم پیادهسازی دادهبنیاد در تدوین نظریه .منبع :اشتراوس و کوربین ()1998

روش تجزیهوتحلیل دادهها در نرمافزار MAXQDA

گروهی از نرمافزارها با عنوان «تحلیل دادههای

کیفی»1

معرفی شدهاند که به پژوهشگران کمک

میکنند تا از قابلیت های کامپیوترهای شخصی نظیر حجم پردازش و سرعت بسیار باال در
سازماندهی و تحلیل دادههای تحقیق بهرهگیری نمايند .مکس کیودا يک نمونه از اين نرمافزارها
است که ضمن پشتیبانی از واژگان فارسی ،برای تجزيهوتحلیل کمّی و کیفی انواع دادهها و تولید
نظريه دادهبنیاد ،مناسب میباشد .در اين تحقیق با بهرهگیری از نرمافزار مذکور و در چارچوب
روش دادهبنیاد سه نوع کدگذاری باز ،محوری و گزينشی پیادهسازی شده است .کدگذاری باز 2که
با محوريت محقق انجام میپذيرد ،پايهایترين بخش تحلیل محسوب میشود .در اين بخش از
فرايند ،محقق شخصاً تعیین عبارات و کلیدواژهها و الصاق کدها و توصیفگرها 3را برعهده
میگیرد و نقش کامپیوتر و نرمافزار صرفاً در حد ابزاری برای تسهیل و تسريع فرايند کدگذاری
است (حکمیزاده .)5:1393،عمل کدگذاری و مديريت قطعات کد شده ۴و دستهبندی و

)Qualitative Data Analysis (QDA
Open Coding

1
2
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 ،Memos 3برداشت شخصی محقق در مورد بخشی از دادههای پژوهش است که در ضمیمه کدها قابل ثبت است.
Code segment
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سازماندهی کدها در بخشی از نرمافزار به نام سامانه کد ،1انجام میشود .در نرمافزار مکس کیودا،
تعداد کدها نامحدود بوده و ساختار سلسلهمراتبی کدها قادر است تا  10اليه گسترش پیدا کند.
حسب ضرورت ،هر قطعه از يک مستند میتواند به هر تعداد که محقق الزم بداند کد شود.
همچنین قطعات کد میتوانند نسبت به هم تداخل و همپوشانی 2داشته باشند .پیشوند کدهای تولید
شده در بخش تدابیر حضرت امام خمینی با کد «م» ،تدابیر حضرت امام خامنهای با کد «ر» ،قانون
اساسی با کد «ق» ،سند چشمانداز با کد «چ» ،سیاستهای کلی نظام با کد «س» و مقولههای تحقیق
با کد «ل» می باشد .در کدگذاری گزينشی و تعیین اهم مقوالت ،از طريق امکانات موجود در
نرمافزار کلیه نتايج هر بخش اعم از کدها ،قطعه کدها ،مقوالت و مضامین به شکل ساختيافته با
يکديگر ادغام و پس از انجام و تکرار مراحل تحلیل و افزودن يافتههای جديد تحقیق ،بر اساس
حد اشباع نظری نتايج تحقیق شامل مفاهیم ،مقوالت و مقوالت محوری استخراج گرديد.
بررسی روایی و پایایی تحقیق

روايی ابزار اندازهگیری ،مبیّن میزان صحت سنجش ابزار اندازهگیری است و پايايی روشها و
فرايندها نیز به معنی رسیدن به نتايج مشابه با بهکارگیری معیارهای تکراری با ابزار يکسان میباشد.
در خصوص واژگانی نظیر روايی و پايايی دستهای از پژوهشگران بر اين باورند که اين ابزارها در
روشهای پژوهش کمّی موضوعت پیدا میکنند و ازآنجاکه پژوهشهای کیفی دارای مفهومی
متفاوت هستند ،لزومی به بررسی و واکاوی اين مفاهیم ديده نمیشود .در مقابل نیز دستهای ديگر
بهتناسب روشهای کیفی ،تعاريف و تعابیری متفاوت از مفاهیم اعتبار و روايی مطرح میکنند
(فقیهی و همکاران .)138۴ ،در پژوهشهای کیفی مراد از واژه اعتبار ،مفاهیمی همچون باورپذيری،
وثوقپذيری و اعتماد به نتايج میباشد.
يافته های تحقیق بايد دارای قابلیت اطمینان باشند .مفاهیم مورد استفاده برای بیان قابلیت
اطمینان بین تحقیقات کمی و کیفی متفاوت است .بهطور سنتی در تحلیل محتوای کمی معموالً از
مفاهیمی مانند روايی ،پايايی و تعمیمپذيری استفاده میشود ولی در تحقیقات کیفی استفاده از
مفاهیمی مانند قابلیت اعتبار ،قابلیت اعتماد و قابلیت انتقال در توصیف جنبههای گوناگون قابلیت
اطمینان متداولتر است .لینکلن و گوبا( 3لینکلن و همکاران )1985 ،چهار معیار ارزيابی را برای
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1

Code system
Intersect / Overlap
3 Lincoln & Guba
2

تصديق است .معادل آنها در تحقیقات کمّی ،روايی درونی ،روايی بیرونی ،پايايی و عینیت است
(ايمان .)32 :1390 ،قابلیت اعتماد در پژوهشهای مبتنی بر تحلیل محتوا در ايجاد طرحريزی
خوب جهت رمزگذاری است .در خصوص اين تحقیق ،اقدام اولیهای که برای افزايش پايايی انجام
شد ،مطالعات دقیق پیرامون تعاريف و مؤلفههای هرکدام از ورودیهای تحقیق بود .چراکه تعريف
و شناخت دقیق هرکدام از ورودیهای تحقیق ،باعث میشود در مرحله کدگذاری باز که نقش
اساسی در پايايی تحقیق دارد ،بیشترين انطباق بین قطعات کد شده با محورهای تحقیق ايجاد شود.
در اين راستا عالوه بر متغیرهای راهبردی ،سه موضوع سرمايهگذاری خارجی ،بهره گیری هر چه
بیشتر از بخش غیر دولتی در راستای اجرای قانون اصل  ۴۴و همراستا نمودن فعالیت های

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

تحقیقات کیفی پیشنهاد می کنند که دربردارنده قابلیت اعتبار ،قابلیت انتقال ،قابلیت اعتماد و قابلیت

سرمايهگذاری با توسعه صادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس يافته های تحقیق
عملیات کدگذاری باز به انجام رسید .در خصوص تعیین پايايی در فرايند تحقیق ،دو شیوه
کدگذاری مجدد متون توسط همان محقق يا محققان بافاصله زمانی و کدگذاری مجدد متون توسط
محققان ديگر پیشنهاد شده است .در اين تحقیق ،برای بررسی میزان پايايی از روش کدگذاری
مجدد در دو بازه زمانی متفاوت توسط کدگذار بهرهگیری شد که با عنايت به تعريف دقیق مفاهیم
و بهرهگیری از نرمافزار تحلیل کیفی مکس کیودا از سازگاری قابل قبولی برخوردار بود .در نهايت
بهمنظور تثبیت خبرگی در فرايند کدگذاری ،کلیه جزئیات و نتايج کار به تأيید نه نفر از خبرگان و
اساتید دانشگاه رسید .همچنین برای کنترل و تأيید نتايج نهايی فرايند و تحلیلهای کیفی ،از روش
مکمّل کمّی بهرهگیری شده است .در اين خصوص يک پرسشنامه بسته  22سؤالی حاوی
مؤلفههای تحقیق طراحی شد که خبرگان با دادن پاسخ صريح به گزينهها ،به شکل موازی ،ديدگاه
خود را در خصوص مؤلفههای مذکور ارائه نمودند .بر اساس تحلیل نتايج پرسشنامه دوم تا حد
مطلوبی اين انطباق برقرار بوده است .همچنین با عنايت به احتمال وجود اختالف در متون اخذ
شده از منابع مختلف ،اسناد مورد استفاده در تحلیل ،صرفاً از مراکز رسمی و منابع تأيید شده
دريافت شد و در تحلیلها نیز با عنايت به انجام روشمند تحلیلها توسط نرمافزار ،میزان روايی
تحقیق متناسب با روايی و دقت نرمافزار در تحلیلهای کیفی در حد مطلوب قرار گرفت.
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تجزیه و تحلیلها دادهها و یافتهها
کدگذاری باز گزارهها و مفاهیم مرتبط با سرمایهگذاری خارجی

گزارهها و مفاهیم مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در گفتمان والیتفقیه
بر اساس اصول  57و  110قانون اساسی که ناظر بر جايگاه و اختیارات واليتفقیه در
جمهوری اسالمی ايران میباشد ،ضروری است ديدگاهها و چارچوبهای تعیین شده از سوی
ولیفقیه در خصوص سرمايهگذاری خارجی مورد توجه و بررسی دقیق قرار گیرد .در اين راستا
بهمنظور استخراج مفاهیم مرتبط با موضوع سرمايهگذاری خارجی در ديدگاه واليتفقیه ،کلیه
بیانات و مکتوبات صادره از سوی حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنهای (مدظهالعالی)
با دقت مورد واکاوی قرار گرفت .سپس ،آن بخش از اسناد که به محورهای تحقیق مرتبط میشدند
به سامانه مستندات نرمافزار مکس کیودا منتقل گرديده و با کمک امکانات موجود در نرمافزار،
کدگذاری باز انجام پذيرفت .به علت حجم بسیار زياد مفاهیم و قطعه کدهای مرتبط با گفتمان
واليتفقیه صرفاً تعداد محدودی از نتايج در جدول  ۴نمايش داده شده است.
جدول  .4نمونهای از گزارهها و مفاهیم مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در گفتمان والیتفقیه
منتخب متن بیانات
بیشرکت ملت و توسعهی بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محرومِ مردم و
همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد .کشاندن امور به سوی
مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت ،بیماری مهلکی است که بايد از آن احتراز شود.

مفهوم  /شاخص

کد

توسعه بخش
خصوصی

م7

( - 1363/11/22تهران ،جماران  -صحیفه امام ،ج  ،19ص )158
کارهايی را که مردم نمیتوانند انجام بدهند ،دولت بايد انجام بدهد .کارهايی که هم

ارجحیت بخش

دولت میتواند انجام بدهد و هم مردم میتوانند انجام بدهند ،مردم را آزاد بگذاريد که

خصوصی در

م 11

آنها بکنند ،خودتان هم بکنید ،جلوی مردم را نگیريد .فقط يک نظارتی بکنید که مبادا

سرمايهگذاریها

م 38

انحراف پیدا بشود،

 +توسعه بخش

ما به خارجیها میگويیم بیايند اينجا سرمايهگذاری کنند! خب خارجیها نگاه میکنند

سرمايهگذاری

ببینند سرمايهگذارهای داخلی ما در داخل کشور سرمايهگذاری میکنند يا نه؟! اين

داخلی پیشنیاز

ر

ويترين ماست؛ اگر ديدند کسانی در داخل که قدرت سرمايهگذاری دارند ،در داخل

سرمايهگذاری

110

کشور با خیال راحت سرمايهگذاری میکنند ،ديدار اعضای هیئت دولت)1386/6/۴( .
ما معتقديم که نه؛ خیلی خب ،بخشی از بازارهای ما متعلّق به تولیدکنندهی خارجی ،امّا
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بخشی از بازارهای همان تولیدکنندهی خارجی هم متعلّق به ما؛ يعنی يک تبادل و توارد
عادالنهای انجام بگیرد؛ اين خب خیلی چیز مهمّی است .بیانات در ديدار رئیسجمهور و

خارجی
کسب سهم از
بازارهای جهانی

ر 3۴

اعضای هیئت دولت 139۴/6/۴
ظرفیّت ديگر موقعیّت جغرافیايی ما است؛ ما با پانزده کشور همسايه هستیم که اينها

فرصت بازار

رفتوآمد دارند .حملونقل ترانزيت يکی از فرصتهای بزرگ کشورها است؛ اين برای

صادراتی 370

کشور ما هست و در جنوب به دريای آزاد و در شمال به آبهای محدود منتهی

میلیونی +

میشود .در اين همسايههای ما ،در حدود  370میلیون جمعیّت زندگی میکنند که اين

سازماندهی س

مقدار ارتباطات و همسايهها ،برای رونق اقتصادی يک کشور يک فرصت بسیار بزرگی

خ در توسعه

است)1393/01/1( .

ر
1۴1
ر 78

ترانزيت

گزارهها و مفاهیم مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در قانون اساسی

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

منتخب متن بیانات

مفهوم  /شاخص

کد

قانون اساسی يکی از ارکان و مهمترين اسناد حقوقی يک کشور است که نقش اساسی را در
تعیین ديدگاهها و چارچوبهای گفتمان نظام ايفا میکند و بهعنوان مبنايی برای قانونگذاریها و
تعیین خطمشیها تلقی میشود .علیرغم تنوع امور يک کشور و به دلیل رعايت ايجاز ،امکان
پرداختن به کلیه جزئیات مسائل حقوقی در قانون اساسی وجود ندارد و از اين جهت قانون اساسی
در اصول خود به شکل کلی و در سطح کالن به موضوعات میپردازد .در مواردی که اصول قانون
اساسی از صراحت کافی برخوردار نیستند ،بهمنظور تبیین و اکتشاف موضع قانون اساسی در
موضوعات مختلف الزم است بر اساس اصل  98قانون اساسی الزم است به تفاسیر شورای نگهبان
نیز رجوع کرد .به دلیل کلی بودن ،در هیچکدام از اصول قانون اساسی بهطور مستقیم به موضوع
سرمايهگذاری خارجی اشاره نشده است ولی در برخی از اصول مانند152 ،139 ،81 ،77 ،۴3 ،3 :
و  153موضوعاتی مطرحشده که به حوزه سرمايهگذاری خارجی مرتبط هستند .بهعنوان نمونه
برخی از اهداف اقتصادی ذکر شده در قانون اساسی میتواند بهعنوان اهداف کالن سرمايهگذاری
خارجی تعمیم داده شود .بهعنوان مثال در اصل  ۴3اين قانون بهمنظور تأمین استقالل اقتصادی
جامعه و ريشهکن کردن فقر و محرومیت ضوابطی نظیر تأمین شرايط و امکانات کار برای همه
بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل؛ افزايش تولیدات کشاورزی ،دامی و صنعتی برای تأمین نیازهای
عمومی کشور و نهايتاً خودکفايی و استقالل اقتصادی بیان شده است که میتواند بهعنوان اهداف
سرمايهگذاری خارجی تلقی گردد .در کدگذاری انجام شده برای آدرسدهی به متون منتخب قانون
اساسی از کد حرف «ق» استفاده شده است .نمونهای از نتايج حاصله از کدگذاری باز گزارهها و
مفاهیم قانون اساسی مرتبط با سرمايهگذاری خارجی در جدول  5نمايش داده شده است.
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جدول  .5نمونهای از گزارهها و مفاهیم مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در قانون اساسی
متن منتخب قانون اساسی جمهوری اسالمی
اصل چهل و سوم :بـرای تـأمین اسـتقالل اقتصـادی جامعـه و ريشـهکـن کـردن فقـر و
محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جريان رشد ،با حفظ آزادی او ،اقتصاد جمهوری
اسالمی ايران بر اساس ضوابط زير استوار میشود:
 -2 ...تأمین شرايط و امکانات کار برای همه بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل.
 - 8 ...جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
 - 9تأکید بر افزايش تولیدات کشاورزی ،دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین
کند و کشور را به مرحله خودکفايی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل هشتاد و يکم :دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صـنعتی

مفهوم  /شاخص

کد

ايجاد اشتغال و
خودکفايی+
افزايش تولیدات

ق11

کشاورزی ،دامی

ق12

و صنعتی تا
خودکفايی
جلوگیری از

و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقآ ممنوع است.

سیطره بیگانگان

اصل يکصد و پنجاه و دوم :سیاست خارجی جمهوری اسالمی ايران بر اساس نفی هر

روابط صلحآمیز

گونه سلطهجويی و سلطهپذيری ،حفظ استقالل همهجانبه و تمامیت ارضی کشور ،دفاع

با دول غیر

از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز

محارب

ق3

ق۴

متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل يکصد و بیست و پنجم :امضای عهدنامهها ،مقاوله نامهها ،موافقتنامهها و

ضرورت

قراردادهای دولت ايران با ساير دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به

تصويب

اتحاديههای بینالمللی پس از تصويب مجلس شورای اسالمی با رئیسجمهور يا نماينده

عهدنامهها در

قانونی او است.

ق22

مجلس

گزارهها و مفاهیم مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران
يکی از مهمترين اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی سند چشمانداز  20ساله کشور است.
تهیه و تدوين اين سند مهم و ابالغ آن توسط مقام معظم رهبری نقطه عطفی در تاريخ برنامهريزی
و مديريت راهبردی کشور بود .در اين سند ،مطلوبیتهای کالن و اساسی افق سال  1۴0۴در
حوزههای گوناگون ازجمله حوزه اقتصادی تعیین شده است .بديهی است مطلوبیتهای مورد نظر،
نقش تعیین کنندهای را در تدوين مدل بومی سرمايهگذاری خارجی ايفا میکند .شاخصترين
هدفی که در سند چشمانداز بر روی آن تأکید شده کسب رتبه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در
48

سطح منطقه است که میتواند بهعنوان يک چراغ راهنما برای کلیه بخشها و فعالیتها ازجمله
سرمايهگذاری خارجی تلقی گردد .مطالعات مختلف نشان میدهند سرمايهگذاری خارجی در

فناوری و اشتغال ،به صادرات غیرنفتی هم کمک کند .نکته ديگری که در سند چشمانداز بر روی
آن تأکید شده توجه به شاخصهای کمی کالن نظیر نرخ سرمايهگذاری ،درآمد سرانه ،تولید
ناخالص ملی ،نرخ اشتغال و تورم است که میبايد بهعنوان اهداف راهبردی در جذب
سرمايهگذاری خارجی مورد توجه قرار گیرد.
جدول  .6نمونهای از گزارهها و مفاهیم مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در سند چشمانداز
متن منتخب سند چشمانداز جمهوری اسالمی ايران
در چشمانداز  20ساله ،ايران کشوری است توسعه يافتـه بـا جايگـاه اول اقتصـادی،
علمی و فناوری در سطح منطقه ،با هويت اسالمی و انقالبی ،الهـامبخـش در جهـان

مفهوم  /شاخص
تعامل سازنده در
روابط بینالملل

اسالم و با تعامل سازنده در روابط بینالملل.
در چشمانداز  20ساله ،ايران کشوری است توسعه يافتـه بـا جايگـاه اول اقتصـادی،

کسب رتبه اول در
منطقه

علمی و فناوری در سطح منطقه

کد

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

کشورها بهموازات تأمین منابع مالی ،قادر است با تولید محصوالت با فناوری باال عالوهبر توسعه

چ2

چ11

دستيافته بهجايگاه اول اقتصادی ،علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنـوب
غربی (شامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای های همسايه) با تأکیـد بـر

کسب رتبه اول در

چ13

جنبش نرمافزاری و تولید علم ،رشـد پرشـتاب و مسـتمر اقتصـادی ،ارتقـای نسـبی

منطقه  +اشتغال کامل

چ1۴

سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
در تهیه ،تدوين و تصويب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه ،ايـن نکتـه مـورد

تعیین شاخصهای

توجه قرار گیرد :شاخصهای کمی کالن آنها از قبیل ،نرخ سرمايهگـذاری ... ،بايـد

کمی کالن نرخ

متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز ،تنظیم و تعیین گردد.

سرمايهگذاری

چ15

گزارهها و مفاهیم مرتبط با سرمايهگذاری خارجی در سیاستهای کلی نظام
يکی ديگر از ارکان گفتمانی نظام ،سیاستهای کلی است که پس از تهیه در مجمع تشخیص
مصلحت از سوی مقام معظم رهبری تأيید و ابالغ میگردد .بر اساس تعريف ،سیاستهای کلی،
تفسیری عصری و رسمی از اصول قانون اساسی است .در اين تعريف ،واژه عصری ناظر است به
تفسیر قانون اساسی بر اساس اقتضائات و الزامات زمانی و واژه رسمی نیز ناظر است بر مقام
رسمی ابالغ کننده تفسیر که مقام رهبری انقالب میباشد .سیاستهای کلی عالیترين
خطمشیهای اداره کشور است که بر اساس بند يک اصل  110قانون اساسی توسط رهبر انقالب و
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ،بهمنظور تفسیر اصول يا فرازهايی از قانون
اساسی ابالغ میگردد .بر اساس مصوبه مورخ  1376/10/13مجمع تشخیص مصلحت نظام در
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مورد سیاستهای کلی ،اين سیاستها برای تحقق آرمانها و اهداف پس از مجموعه آرمانها قرار
میگیرند و حاوی اصولی هستند که آرمانها را به مفاهیم اجرايی نزديک میکنند به عبارت ديگر،
طراحی سیاستهای کلی نظام ،بر اساس آرمانها و اهداف بوده و از يکسو نظر به آرمانها و از
سوی ديگر نظر به جنبهها و مفاهیم اجرائی دارند .سیاستهای کلی نظام ،قرائت ويژهای از قانون
اساسی است که با توجه به مجموعة اوضاع و احوال سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...جامعه ايرانی
و جهانی در برههای از زمان ،بايد بر قرائتهای ديگر فائق آيد و در عرصه عمل به صحنة اجرا
آورده شود .اين قرائت ،غیر از تفسیری است که شورای نگهبان عهدهدار آن است( .دولترفتار
حقیقی .)1۴ :1389 ،در اين بخش منتخبی از فرازهای سیاستهای کلی نظام که در تدوين نظريه
سرمايهگذاری خارجی مفید و قابل بهرهبرداری هستند درج شده است .در مجموع تعداد  13فقره
از سیاستهای کلی ابالغی که برخی از مواد آن به موضوع سرمايهگذاری خارجی مرتبط بوده در
اين بخش مورد استناد قرار گرفتهاند و شامل سیاستهای ذيل میباشند :سیاستهای کلی برنامه
ششم توسعه ( ،)139۴/0۴/17سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ( ،)1392/11/29سیاستهای کلی
تولید ملی ،حمايت از کار و سرمايه ايرانی ( ،)1391/11/2۴سیاستهای کلی اشتغال
( ،)1390/0۴/28سیاستهای کلی نظام در امور تشويق سرمايهگذاری ( ،)1389/11/29سیاستهای
کلی برنامه پنجم توسعه ( ،)1387/10/21سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی (،)138۴/03/2
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه ( ،)1382/9/20سیاستهای کلی امنیت اقتصادی
( ،)1379/12/20سیاستهای کلی انرژی ( ،)1379/12/20سیاستهای کلی بخش معدن
( ،)1379/12/20سیاستهای کلی بخش حملونقل ( )1379/12/20و سیاستهای کلی برنامه سوم
(.)1378/03/1
جدول  .7نمونهای از گزارهها و مفاهیم مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در سیاستهای کلی نظام
متن منتخب سیاستهای کلی
سیاستهای کلی نظام در امور «تشويق سرمايهگذاری» ()89/11/29
 -11توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ايفای فعالیتهـای گسـترده و
اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ()92/11/29
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-10حمايت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش
افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طريق تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای

مفهوم  /شاخص

کد

توانمندسازی بخش
غیردولتی در اداره
بنگاههای اقتصادی

س 37

بزرگ
حمايتهای قانونی
از سرمايهگذار+
تشويق سرمايهگذار

س 31
س 32

الزم/گسترش خدمات تجارت خارجی وترانزيت وزير ساختهای مورد
نیاز /تشويق سرمايهگذاری خارجی برای صادرات /برنامه ريزی تولید ملی متناسب

خارجی برای
صادرات

با نیازهای صادراتی ،شکلدهی بازارهای جديد،
سیاستهای کلی انرژی ()79/12/20

جذب سرمايه

 5ـ تالش الزم و ايجاد سازماندهی قانونمند برای جـذب منـابع مـالی مـورد نیـاز

خارجی در نفت +

(داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.

صادرات فرآورده

 8ـ جايگزينی صادرات فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی بهجای صـدور نفـت

بهجای صدور نفت

خام و گاز طبیعی.
سیاستهای کلی برنامهی ششم توسعه ()9۴/۴/9
 -66حمايت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها بهمنظـور
توسعهی سرمايهگذاری بخش خصوصی و سرمايهگذاری خارجی.
 -12حمايت از تأسیس شرکتهای غیردولتی برای سرمايهگذاری در فعالیتهای
اکتشاف ،بهرهبرداری و توسعهی میادين نفت و گاز کشور بهويژه میادين مشترک.
سیاستهای کلی اشتغال ()90/0۴/28
 6ـ جذب فناوری ،سرمايه و منابع مالی ،مبادله نیروی کار و دسترسی بـه بازارهـای
خارجی کاال و خدمات از طريق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها
سیاستهای کلی برنامهی ششم توسعه ()9۴/۴/9
 -60اولويت دادن به ديپلماسی اقتصادی با هدف توسعهی سرمايهگذاری خارجی،
ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری
 -8جذب سرمايهی ايرانیان خارج از کشور و سرمايهگذاران خارجی
 -62ايجاد زمینههای الزم در جهت جلب سرمايه و توان علمی و تخصصی ايرانیان
خارج از کشور در توسعهی ملی.

س 21
س 22

خام
حمايت قضائی از
سرمايهگذاری

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

متن منتخب سیاستهای کلی

مفهوم  /شاخص

کد

س101

خارجی
حمايت از شرکت
های غیردولتی نفت

س 30

و گاز
دسترسی به
بازارهای خارجی

س 17

کاال و خدمات
گسترش بازارهای
صادراتی

س 81

جذب سرمايه
ايرانیان خارج

س 92

کشور

کدگذاری محوری و شناخت مقولهها

دومین مرحله از فرايند نظريهپردازی دادهبنیاد ،کدگذاری محوری است .هدف از کدگذاری
محوری تلفیق دادههايی است که در مرحلهی کدگذاری باز خرد شدهاند .در کدگذاری محوری،
يکی از مقولههای کدگذاری باز بهعنوان مقوله يا پديدهی اصلی انتخاب شده و در مرکز فرايند قرار
میگیرد و سپس ساير زيرمقولهها به آن ربط داده میشود (اشتراوس و همکاران .)1998 ،در اين
مرحله از طريق مرتبط سازی و ايجاد يکپارچگی بین مفاهیم مستخرجِ از مستندات مورد رجوع
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اين تحقیق ،مقوالت اصلی سرمايهگذاری خارجی تولید میشود .مفاهیمی که در اين بخش بهعنوان
ورودی کدگذاری محوری مورد استفاده قرار گرفتهاند از گزارههای مبتنی بر تحلیل گفتمان
واليتفقیه ،قانون اساسی ،سیاستهای کلی ،سند چشمانداز و تجارب احصاء شده که نمونهای از
آنها در جداول  ۴تا  7ارائه شده تولید شده است.
مقولههای مستخرج از گفتمان والیتفقیه

نتايج کدگذاری محوری مفاهیم مرتبط با سرمايهگذاری خارجی در گفتمان واليتفقیه که
بخش محدودی از آن بهعنوان نمونه در جدول  ۴قید شده بود در جداول  8و  9ارائه شده است.
جدول  .8مفاهیم و مقولههای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در بیانات حضرت امام خمینی (ره)
کد آدرس

کد مقوله

مفهوم  /شاخص
توسعه بخش خصوصی

م7

ل 11

ارجحیت بخش خصوصی در سرمايهگذاریها

م 11

سرمايهگذاری دولت در اموری که غیردولتیها وارد نمیشوند

م 12

احساس امنیت توسط سرمايهگذار

م 15

تأمین امنیت سرمايهگذاری توسط دولت اسالمی

م 16

مشارکت ايرانیان خارج از کشور در سرمايهگذاری

م 1۴

ل 1۴
ل 19
ل 15

جدول  .9مفاهیم و مقولههای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در بیانات حضرت امام خامنهای (مد)
مفهوم  /شاخص
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کد آدرس

کسب سهم از بازارهای جهانی

ر 3۴

افزايش صادرات غیرنفتى

ر 37

بازاريابى جهانى بهمنظور رونق اقتصادى کشور

ر ۴1

سرمايهگذاری داخلی پیشنیاز سرمايهگذاری خارجی

ر 110

ورود به بازارهای جهانی

ر 111

فرصت بازار صادراتی  370میلیونی

ر 1۴1

شرط انتقال فناوری در تعامالت خارجی

ر 100

برونگرايی و تعامل قدرتمند با اقتصادهای جهانی

ر 101

تعامل در بازاريابی جهانی

ر 106

تعامل با سازمانها و همکاریهای بینالمللی

ر 107

سازماندهی سرمايهگذاری در ترانزيت کاال

ر 78

کد مقوله
ل1
ل 11
ل3
ل۴
ل5
ل6

کد آدرس

تنظیم سهم دولت و بخش خصوصی در سرمايهگذاری

ر 70

سازماندهی سرمايهها در اکتشاف و بهرهبرداری معادن

ر 77

سازماندهی سرمايهگذاری در ترانزيت کاال

ر 78

مشارکت سرمايهگذارهای بخش غیردولتی در طرحها

ر 81

اطالعرسانی و معرفی فرصتهای سرمايهگذاری به مردم

ل 1۴

ر  103ر10۴

اطالعرسانی نیازهای سرمايهگذاری به مردم

ل 16

ر 105

مقولههای سرمایهگذاری خارجی مستخرج از مفاهیم قانون اساسی

نتايج کدگذاری محوری مفاهیم مرتبط با سرمايهگذاری خارجی در قانون اساسی بر اساس

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

مفهوم  /شاخص

کد مقوله

جدول  5در جدول  10ارائه شده است.
جدول  .10مفاهیم و مقولههای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در قانون اساسی

مفهوم  /شاخص

کد آدرس

ايجاد اشتغال و خودکفايی

ق 11

افزايش تولیدات کشاورزی و صنعتی تا مرحله خودکفايی

ق 12

جلوگیری از سیطره بیگانگان

ق3

ضرورت تصويب عهدنامهها در مجلس

ق 22

روابط صلحآمیز با دول غیر محارب

ق۴

مقوله
ل 20
ل 11
ل5

مقولههای سرمایهگذاری خارجی مستخرج از مفاهیم سند چشمانداز

نتايج کدگذاری محوری مفاهیم مرتبط با سرمايهگذاری خارجی در سند چشمانداز جمهوری
اسالمی ايران بر اساس جدول  6در جدول  11ارائه شده است.
جدول  .11مفاهیم و مقولههای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در سند چشمانداز 1404
کد آدرس

مقوله

مفهوم  /شاخص

چ  11چ 13

ل1

تعامل سازنده در روابط بینالملل

چ2

ل5

رسیدن به اشتغال کامل

چ 1۴

توجه به شاخصهای کمی کالن از قبیل نرخ سرمايهگذاری و نرخ اشتغال

چ 15

کسب رتبه اول در منطقه

ل 20

53

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  ،30بهار 1397

مقولههای سرمایهگذاری خارجی مستخرج از مفاهیم سیاستهای کلی نظام

نتايج کدگذاری محوری مفاهیم مستخرج از سیاستهای کلی نظام که در راستای تدوين نظريه
سرمايهگذاری خارجی سازماندهی شدهاند در جدول  12ارائه شده است.
جدول  .12مفاهیم و مقولههای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در سیاستهای کلی نظام
مفهوم  /شاخص
کسب رتبه اول صادرات دانشبنیان در منطقه

س 13

دسترسی به بازارهای خارجی کاال و خدمات

س 17

توسعه صادرات بهويژه در بخش خدمات با فناوری باال

س 19

افزايش صادرات غیرنفتی
حمايتهای قانونی از سرمايهگذار
تشويق سرمايهگذار خارجی برای صادرات

س 32

رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی

س 38

حمايتهای قانونی از سرمايهگذار خارجی در تولید و صادرات

س 39

حمايت از شرکتهای غیردولتی در سرمايهگذاریهای نفت و گاز

س 30

لغو انحصارات غیرضرور

س 35

توانمندسازی بخش غیردولتی در اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ

س 37

تشويق سرمايهگذار خارجی برای صادرات

س 32

گسترش بازارهای صادراتی و افزايش سهم ايران از تجارت جهانی

س 86

نشانسازی تجاری و تقويت حضور در بازارهای منطقه و جهان

س 93

رقابتپذيری کاالها و خدمات برای ارائه در بازارهای خارجی

س 97

ايجاد پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکهای

س 80

به بازارهای جهانی
استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی در اهداف اقتصادی
بهرهگیری از روابط سیاسی با کشورها برای نهادينه کردن روابط اقتصادی،
افزايش جذب منابع و سرمايهگذاری خارجی

مقوله

ل1

س  15و س 20
س 31

اولويت ديپلماسی اقتصادی با هدف توسعهی سرمايهگـذاری خـارجی و ورود
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کد آدرس

کد

ل2

ل 11

ل3

س 81
س 82

ل۴

س 85

گسترش همکاریهای بینالمللی جهت جذب دانش و منابع خارجی

س 87

تبديل شدن به قطب تجاری و ترانزيت

س 50

توسعهی حملونقل ريلی بهويژه کريدور شمال – جنوب

س 5۴

ل5
ل6

مفهوم  /شاخص
مشارکت ايرانیان خارج از کشور در سرمايهگذاری

مقوله

م 1۴

جذب سرمايه و توان علمی و تخصصی ايرانیان خارج از کشور در توسعهی
ملی

س 92

ل 15

کدگذاری گزینشی و شناخت مضامین تحقیق بر اساس مقوالت محوری

کدگذاری گزينشی ،روند انتخاب مقوله اصلی بهطور سیستماتیک و ارتباط دادن آن با ساير
مقولهها ،اعتباربخشی به روابط و پر کردن جاهای خالی با مقولههايی است که نیاز به اصالح و
گسترش بیشتر دارند( .اشتراوس و همکاران )1385 ،بر اساس محتوا و مفاهیم ارائه شده در بخش

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

کد آدرس

کد

 ،۴-2کلیه مقوالت به دست آمده در بخش کدگذاری محوری بر اساس مفاهیم ارائه شده در بخش
کدگذاری باز ،قابل گردآوری در دو جدول  13و  1۴میباشند.
در جدول  13شش مقوله مستخرج از کدگذاریهای محوری قرار دارد .چنانچه مالحظه
میشود عبارات و واژگانی نظیر« :دسترسی به بازارهای خارجی»« ،ورود به بازارهای جهانی از
طريق سرمايهگذاری خارجی»« ،بهرهگیری از روابط سیاسی برای حمايت از اهداف سرمايهگذاری
خارجی» و «ايجاد حمايتهای قانونی از سرمايهگذار خارجی در تولید و صادرات» نشان دهنده
اهمیت ،تمرکز و تأکید مقوالت ارائه شده بر توسعه «صادرات غیرنفتی» میباشد.
جدول  .13مقوالت مرتبط با صادراتگرا بودن سرمایهگذاری خارجی
آدرس کدهای مرتبط

مقوالت

ر  ،3۴ر  ،35ر  ،36ر  ،37ر  / ۴1چ  ،11چ  ،13چ

دسترسی به بازارهای خارجی و افزايش

 / 17س  ،13س  ،17س  ،19س  ،15س 20

صادرات از طريق سرمايهگذاری خارجی

ر  ،55ر  ،53ر  ،7۴ر  ،50ر  / 51س  ،31س  ،33س

ايجاد حمايتهای قانونی از سرمايهگذار خارجی

 ،38س  ،39س 32

در تولید و صادرات

ر  / 111س  ،93س 97
ر  / 100س  ،80س  ،81س  ،85س 86
ر  ،101ر  ،106ر  / 107س  ،88س 87

ورود به بازارهای جهانی از طريق سرمايهگذاری
خارجی
بهرهگیری از روابط سیاسی برای حمايت از
اهداف سرمايهگذاری خارجی و رفع موانع
تعامل مؤثر و سازنده با کشورها ،سازمانها و
ترتیبات منطقهای

کد مقوله
ل1
ل2
ل3
ل۴
ل5
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مقوالت
سازماندهی سرمايهگذاری خارجی در توسعه

ر  / 78س  ،50س 5۴

ترانزيت و حملونقل

ل6

در شکل  3چگونگی ارتباط مقوالت مرتبط با توسعه صادرات با مضمون اول تحقیق نمايش
داده شده است.
مقوله با کد ل1
مضمون  :1سرمایه گذاری خارجی صادرات گرا

مقوله با کد ل2

.

. .
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آدرس کدهای مرتبط

کد مقوله

مقوله با کد ل6

شکل  .3نحوه ارتباط مضمون اول تحقیق با مقوالت مرتبط با صادراتگرا بودن سرمایهگذاری خارجی

در جدول  ،1۴ديگر مقولههای مستخرج از کدگذاری محوری نظیر« :رعايت سیاستهای کلی
اصل  ۴۴قانون اساسی»« ،فعالسازی ظرفیتهای کشور در راستای سرمايهگذاری خارجی مؤثر»،
«جذب سرمايه و توان علمی و تخصصی ايرانیان خارج از کشور» و «حمايت از بخش غیردولتی
بهعنوان بستر جذب سرمايه خارجی» نشان دهنده اهمیت ،تمرکز و تأکید مقوالت بر توسعه «بخش
غیردولتی» و در ارتباط مفهومی با مضمون دوم میباشد.
جدول  .14مقوالت مرتبط بااهمیت تقویت و توسعه بخش غیردولتی در جذب سرمایهگذاری خارجی
آدرس کدهای مرتبط
م ،7م/38ر /52س ،37س35
ر  ،63ر  ،67ر 66
س  10۴س 105
م  ،11م  ،12م  / 39ر  ،70ر  ،71ر
 ،76ر  ،81ر  / 8۴س  ،55س 56

56

م  / 1۴س 92

مقوالت محوری
حمايت از بخش غیردولتی بهعنوان بستر جذب س خ
تدوين برنامه جامع و بلندمدت س خ بخشهای مختلف با
تکیه بیشتر بر دارايیها و سرمايههای ملی
رعايت سیاستهای اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
(سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی)

کد
مقوله
ل11
ل12
ل13

تعیین و اولويتبندی حوزههای مجاز جذب سرمايه خارجی
در گروههای يک و دو قانون اجرای سیاستهای کلی اصل

ل1۴

چهل و چهارم قانون اساسی
اولويت جذب سرمايه و توان علمی و تخصصی ايرانیان
خارج از کشور

ل15

آدرس کدهای مرتبط

مقوالت محوری

ر  ،102ر  ،103ر  ،10۴ر  / 105س

هماهنگی داخلی و فعالسازی ظرفیتهای کشور در راستای

 ،83س 8۴

مقوله
ل16

سرمايهگذاری خارجی مؤثر

ر  ،122ر  ،125ر  ،127ر  / 131س
 ،100س 107

برقراری انسجام و شفافیت حقوقی برای فعاالن اقتصادی و

ل17

سرمايهگذاران خارجی

ق  ،21ق  ،22ق 23

رعايت مالحظات و حدود قراردادهای خارجی

م  ،15م  ،16م  / 17ر  ،120ر  ،128ر  ،129ر  ،130ر
 / 132س  ،101س  ،103س 108
م ،37م ،38م/6ر،30ر ،31ر،32ر،۴0ر،۴2ر ،۴6ر،۴3
ر ،۴۴ر/۴5ق ،11ق/12چ ،1۴چ/15س ،12س1۴

برقراری

امنیت،

تضمین

ل18
سرمايه

و

ل19

حمايتهای حقوقی از سرمايهگذاری
افزايش نقش سرمايهگذاری خارجی در

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

کد

ل20

تولید ،ايجاد اشتغال و خودکفايی

در شکل  ۴چگونگی ارتباط مقوالت مرتبط بااهمیت تقويت و توسعه بخش غیردولتی در
جذب سرمايهگذاری خارجی با مضمون دوم تحقیق نمايش داده شده است.
مقوله با کد ل11
مضمون :2تقویت و توسعه بخش غیردولتی در جذب سرمایهگذاری

.

. .

خارجی

مقوله با کد ل12

مقوله با کد ل20

شکل  .4نحوه ارتباط مضمون دوم تحقیق با مقوالت مرتبط با تقویت و توسعه بخش غیردولتی

کدگذاری گزينشی و شناخت مضامین تحقیق و مقوالت محوری :بر اساس نتايج حاصل از
بخش کدگذاری گزينشی و شناخت مضامین تحقیق و مقوالت محوری که نتايج آن در جداول 13
و  1۴متمرکز شده است ،دو مقوله «سرمايهگذاری خارجی صادرات محور» و «تقويت و توسعه
بخش غیردولتی در جذب سرمايهگذاری خارجی» بهعنوان مقوالت مرکزی در تحلیلهای انجام
شده به دست آمدهاند و ديگر مقوالت مطابق جداول مذکور در ذيل اين دو مقوله سازماندهی
شدهاند.
الگوی پارادایمی سرمایهگذاری خارجی صادراتگرا

اشتراوس و کوربین ( )1998بر اين باورند که پديده مورد مطالعه در نظريه برخاسته از دادهها
از منطق الگوی پارادايمی پیروی میکند .الگوی پارادايمی (مدل پارادايم کدگذاری) روشی است
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که بر اساس محور قرار دادن يکی از مقولههای اساسی به دست آمده در مرحله کدگذاری باز که
قابلیت قرار گرفتن بهعنوان محور يک نظريه را دارد و مرتبط ساختن شرايط علّی ،شرايط زمینهای
و عوامل مداخلهگر با آن به دست میآيد .در الگوی پارادايمی ،شرايط علّی بر پديده محوری اثر
میگذارند ،پديده محوری و شرايط زمینهای و مداخلهگر بر راهبردها اثر میگذارند و پیامدها نیز
در اثر اجرای راهبردها به وجود میآيند .چنانچه در شکل  5مالحظه میشود مقوله محوری
تحقیق« ،سرمايهگذاری خارجی صادراتگرا با محوريت بخش غیردولتی» میباشد.
زمینهسازها
 بازار  370میلیونی در همسایگی کشور

راهبردها
 سرمايهگذاری در حوزههای

 وجود منابع طبیعی سرشار
 وجود بخش غیردولتی مهیا و مستعد

صادرات گرا

 تعامالت مقتدرانه و روابط مستحکم با کشورها و ترتیبات

جذب سرمايهگذاری

منطقهای
شرايط علي
 جایگزینی درآمدهای
نفتی با صادرات
 قانون سیاست اصل44
 کسب سهم از بازار جهانی

 برونگرایی اقتصاد

 مشارکت بخش غیردولتی در
خارجی

مقوله محوري:
سرمایهگذاری
خارجی صادرات
گرا با محوریت
بخش غیردولتی

افزایش صادرات

 بهرهگیری از مناطق آزاد/ويژه
در جذب سرمايه خارجی

رشد اقتصادی

 حمايت و پشتیبانی مؤثر از
سرمايه گذار
 اولويتبندی و اطالعرسانی
فرصتهای سرمايهگذاری
برقراری ارتباطات مؤثر در

 سیاستهای تشویقی و تسهیل مقررات و نظام مالیاتی

جهت پشتیبانی از جذب

 امنیت ،ثبات ،شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادى

بهینه سرمايهگذاری خارجی

 موانع و اقتضائات زمانی در بهکارگیری سرمایهگذاری خارجی

شکل  .5الگوی پارادایمی سرمایهگذاری خارجی با مقوله محوری سرمایهگذاری خارجی صادراتگرا
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 کمک به
 کمک به بهبود

 استفاده از ديپلماسی برای
شرايط مداخلهگر و اقتضايي

پیامدها

 کمک به ایجاد
اشتغال مولد
 کمک به رهایی
از اقتصاد
تکمحصولی

 -1شرايط علّی سرمايهگذاری خارجی شامل مقولههايی است که مقوله محوری الگو از آنها
تأثیر میپذيرد نظیر لزوم جايگزينی درآمدهای نفتی با صادرات غیرنفتی ،الزامات قانونی
سیاستهای اصل  ۴۴و ضرورت برونگرايی اقتصاد و کسب سهم از بازار جهانی.
 -2شرايط زمینهای که میتوانند بر اجرای راهبردهای سرمايهگذاری خارجی تأثیر بگذارند و
عبارتاند از :وجود بخش غیردولتی توانمند ،بازار  370میلیونی در همسايگی کشور و وجود منابع
طبیعی سرشار و سرمايه انسانی که بهعنوان زمینهسازهای اجرای سرمايهگذاری خارجی موفق
میباشند.
 -3شرايط مداخلهگر و اقتضايی که بر اجرای راهبردهای سرمايهگذاری خارجی تأثیر

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

در الگوی پارادايمی ارائه شده عالوهبر مقوله محوری پنج دسته اطالعات وجود دارد:

میگذارند .بر اساس اين تحقیق شرايط مداخلهگر و اقتضايی عبارتاند از :سیاستهای تشويقی و
تسهیل مقررات و نظام مالیاتی ،امنیت ،ثبات ،شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی و موانع و
اقتضائات زمانی در بهکارگیری سرمايهگذاری خارجی.
 -۴راهبردهای سرمايهگذاری خارجی :برخی از مقوالتی که در اين تحقیق بهعنوان راهبردهای
سرمايهگذاری خارجی تلقی میشوند عبارتاند از :سرمايهگذاری در حوزههای صادراتگرا،
مشارکت بخش غیردولتی در جذب سرمايهگذاری خارجی ،بهرهگیری از مناطق آزاد/ويژه در
جذب سرمايه خارجی ،حمايت و پشتیبانی مؤثر از سرمايهگذار ،اولويتبندی و اطالعرسانی
فرصتهای سرمايهگذاری و استفاده از ديپلماسی برای برقراری ارتباطات مؤثر در جهت پشتیبانی
از جذب بهینه سرمايهگذاری خارجی.
 -5پیامدها که مطلوبیتها و نتايج حاصل از پیادهسازی راهبردهای سرمايهگذاری خارجی
میباشند و اهم آنها عبارتاند از :کمک به افزايش سهم صادرات ناشی از سرمايهگذاری خارجی،
کمک به بهبود رشد اقتصادی ،کمک به ايجاد اشتغال مولد و کمک به کاهش نقش نفت و رهايی از
اقتصاد تک-محصولی.
نتیجهگیری و پیشنهاد
نقطهی ثقل نظريهی مبنايی ،مقوله يا مقوالت مرکزی است که در راستای کدگذاری باز و
محوری ايجاد شده و به تعبیر ديگر خط داستانی نظريه را به وجود میآورد .بر اساس روش نظريه
دادهبنیاد ،خط داستان با پیوند مقوالت به مقوله مرکزی راه را برای فرمولبندی نظريه نهايی هموار
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میسازد .يکی از مباحثی که در راستای مضمون «سرمايهگذاری خارجی صادراتگرا» در
تحلیلهای انجام شده نقش پررنگتری از خود نشان داده ،مبحث گسترش بازارهای صادراتی و
تشويق سرمايهگذاری خارجی بهمنظور صادرات بوده است .بهعنوان نمونه در بندهای ،11 ،10 ،2
 1۴ ،13و  15سیاستهای اقتصاد مقاومتی تکالیفی نظیر افزايش سهم تولید و صادرات محصوالت
و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه؛ حمايت همهجانبه هدفمند
از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طريق تسهیل
مقررات و گسترش مشوقهای الزم؛ تشويق سرمايهگذاری خارجی بهمنظور صادرات؛ برنامهريزی
تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و شکلدهی بازارهای جديد ،ايجاد ثبات رويه و مقررات
در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهای هدف؛ توسعه حوزه عمل
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی کشور بهمنظور انتقال فناوریهای پیشرفته ،گسترش و تسهیل تولید،
صادرات کاال و خدمات؛ مقابله با ضربهپذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق
افزايش صادرات گاز ،برق ،فرآوردههای نفتی و پتروشیمی آورده شده است که همگی نشان از
ضرورت پرداختن و تمرکز بر موضوع صادرات دارند .در اين راستا نقش مهم ديگر صادرات
غیرنفتی ايجاد اقتدار اقتصادی و بهتبع آن اقتدار ملی است .مقام معظم رهبری حضرت امام
خامنهای (مدظلهالعالی) در اين خصوص بیان میدارند که حضور تأثیرگذار در بازارهای اقتصادی
دنیا و تقويت پول ملی و بهتبع آن ثروتمند شدن کشور باعث اقتدار اقتصادی و اقتدار ملی در
روابط بینالمللی و تقويت جايگاه کشور در معادالت اقتصادی دنیا و مبادالت جهانی خواهد شد.
همچنین ذکر اين نکته ضروری است که توسعه تجارت بینالمللی بر توزيع درآمد در بین اقشار
جامعه نیز اثر میگذارد؛ به عبارت ديگر اتخاذ سیاستهای ترغیبکننده صادرات باعث توزيع
درآمد به سمت عوامل تولید به کار گرفته شده در بخش تولید صادراتگرا و نیز رشد فعالیتهای
اشتغالزا میشود.
بر اساس نتايج به دست آمده در راستای مضمون «تقويت و توسعه بخش غیردولتی در جذب
سرمايهگذاری خارجی» يکی از مقوالت پراهمیت در مسیر حل مشکالت اقتصادی و
سرمايهگذاری خارجی ،حضور و مشارکت بخش غیردولتی بهعنوان شريک داخلی ،میزبان و
جاذب دانش فنی و مديريتی شريک خارجی میباشد .بر اساس تعريفی که مقام معظم رهبری از
درونزايی و برونگرايی اقتصاد ارائه دادهاند ،اصلیترين شاخص درونزايی اقتصاد ،اتکا به
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امکانات و بهرهگیری از ظرفیتهای کشور است و اصلیترين شاخص در برونگرايی اقتصاد نیز

در حرم مطهر رضوی )1393/1/1 ،همچنین تأکید معظم له بر مردم بنیاد بودن و سپردن فعالیتهای
اقتصادی به مردم و پرداختن دولت به مسئولیت برنامهريزی ،زمینهسازی ،ظرفیتسازی ،هدايت و
آمادهسازی شرايط است( .همان) چراکه بخش دولتی به دلیل داشتن اينرسی زياد و بوروکراسی
مزاحم نمیتواند بهعنوان شريک و میزبان خوبی برای سرمايهگذاران خارجی محسوب شود .در بند
 2و  11سیاستهای کلی نظام در امور تشويق سرمايهگذاری ،بر تقويت و حمايت از توسعه
سرمايهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی کشور و توانمندسازی بخشهای
خصوصی و تعاونی بر ايفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ تأکید شده
است .همچنین بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی ،سرمايهگذاری و

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

تعامل قدرتمند با کشورها و اقتصادهای جهانی و عدم محدود و محصور کردن آن است( .بیانات

مالکیت در زمینههای ذکر شده در صدر اصل  ۴۴قانون اساسی نظیر صنايع بزرگ و مادر ،معادن
بزرگ ،فعالیتهای بازرگانی خارجی ،بیمه ،تولید و صادرات برق ،هواپیمايی ،کشتیرانی ،راه و
راهآهن برای بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز شمرده
شده است که خود ظرفیت بزرگی در تقويت سرمايهگذاری بخش غیردولتی میباشد .البته بايد
توجه داشت که عمالً استفاده از بسیاری از مزايای سرمايهگذاری خارجی نظیر انتقال فناوری،
مهارت و تجارب مديريتی بدون بهرهگیری از شريک بومی بهعنوان بستر جذب و رسوب فناوری
عملی نخواهد شد .لذا مناسب است در طی فرايند شناسايی و جذب سرمايهگذاران خارجی،
نمايندگان منتخب بخش غیردولتی حضور و مشارکت مؤثر داشته و از ابتدا نقش خود را بر عهده
بگیرند که در اين صورت میتوان انتظار داشت با ورود جدی بخش غیردولتی بهعنوان شريک و
مکمل سرمايهگذار خارجی ،شاهد تحولی چشمگیر در ثمردهی سرمايهگذاری خارجی باشیم.
در شکل شماره  6چگونگی ارتباط مضامین و مؤلفههای مطرح در اين نظريه به شکل يکپارچه
نمايش داده شده است.
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شکل  .6نظریه سرمایهگذاری خارجی صادرات محو ر با رویکرد توسعه بخش خصوصی

چنانچه در شکل مالحظه میشود تعامل و مشارکت دو بخش دولتی و خصوصی بهعنوان دو
بال توسعه سرمايهگذاری خارجی غیرقابلانکار بوده و برای عملکرد دقیق و هماهنگ اين دوبال،
هدايت امور راهبردی و سازمان دهی اين بخش از اهمیت خاصی برخوردار است که از طريق
هدفگذاری ،سیاستگذاری ،کنترل راهبردی و تنظیم مقررات انجام میپذيرد .ازآنجاکه
شاخصترين هدف در اين مدل ،استخدام سرمايهگذاری خارجی بهمنظور توسعه صادرات است،
تعیین اهداف و سیاستها از اهمیت خاصی برخوردار هستند و میبايد اهداف و مأموريتهای
حوزه سرمايهگذاری خارجی در هرکدام از بخشهای دولتی و خصوصی با دقت تعیین شود .برای
توفیق هرچه بیشتر در پیادهسازی مدل سرمايهگذاری خارجی صادرات محور با رويکرد توسعه
بخش غیردولتی ،ضروری است بهمنظور تمرکز ظرفیتهای موجود در کشور ازجمله قابلیتها و
ظرفیتهای موجود در حوزه سرمايهگذاری خارجی در راستای توسعه صادرات قرار گیرد .در اين
خصوص پیشنهاد میشود به منظور گسترش کاربست مدل های سرمايهگذاری مشترک نظیر
قرارداد حق لیسانس و مشارکت و نیز تقويت سهم بخش خصوصی در تصمیمگیریها و در
62

راستای توسعه و ترويج حضور سرمايهگذاران بخش غیر دولتی بهعنوان تکمیل کننده نقش
سرمايهگذاران خارجی ،از حضور نمايندگان بخش غیردولتی به شکل فعال و موثر در مراکز

گردد.

نظريه سرمايهگذاری خارجی صادرات گرا با رويکرد بومی

تصمیمگیری نظیر هیئت سرمايهگذاری خارجی و نیز مراکز سرمايهگذاری استان ها بهره گیری
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